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,ROMÂNIA 

JUDEȚUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA  

CONSILIUL LOCAL 

Nr.9406/24.09.2019. 

PROCES - VERBAL 
 

Încheiat azi, 24.09.2019 în ședința ordinară a consiliul local Crasna, care a fost convocat de 

primar prin Dispoziția nr.373/17.09.2019. În conformitate cu prevederile art.135 alin.(5)  din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,  ordinea de zi a ședinței a fost adusă la cunoştinţă publică şi 

în limba maghiară prin afișare la sediul Primăriei și pe site: www.primariacrasna.ro. După efectuarea 

apelului nominal secretarul general al comunei constată că din totalul de 15 consilieri locali în funcție 

sunt prezenți 13 consilieri, fiind absent motivat domnul consilier Kovacs Istvan (UDMR) și domnul 

Breda Ștefan (UDMR), și declară constituirea legală a ședinței. Participă la ședință domnul Vincze 

Alexandru – administrator public. În continuare secretarul supune spre aprobare procesul verbal al 

ședinței anterioare care se aprobă cu 12 voturi pentru și 1 abținere Pap Sandor (EMNP-PPMT).  

În continuare domnul primar Bogya Miklós, care prezintă spre aprobare proiectului ordinii de 

zi a ședinței: 

1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de 

administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna 

Prezintă: Bogya Miklós – primar  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de 

sprijin financiar de la bugetul local al comunei Crasna pentru anul 2019, cultelor religioase 

recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Comuna Crasna 

Prezintă: Bogya Miklós – primar  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare 

Prezintă: Bogya Miklós – primar  

4. Diverse. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi prezentată și se aprobă în unanimitate de voturi. 

 În continuare președintele de ședință, domnul consilier Bodizs Zoltan preia conducerea 

lucrărilor ședinței. 

1.Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 

Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare se trece la propuneri. 

Torma Alexandru: propune pe doamna Ozsvath Ilona și pe doamna Kocsis Eva. 

Sîrca Constantin: să mai schimbăm, deoarece doamna Ozsvath este angajata școlii, dacă șeful este 

și la locul de muncă nu poate să ridice problemele. Propun pe domnul de la Huseni. Și ați propus 

două persoane, am mai spus, fiecare poate să propună câte o persoană. S-a dat o hotărâre de guvern 

și s-a trimis și circulară la școli, de interzicere a colectării de bani pentru fondul clasei și fondul 

școlii și la Crasna tot se adună bani! Au spus părinții. 

Bodizs Zoltan: asta nu ține de punctul de pe ordinea de zi. Vom discuta la diverse. 

Sîrca Contantin: are legătură cu școala. 

Se supun la vot propunerile făcute. 

Se supune la vot numirea doamnei Ozsvath Ilona: se aprobă cu 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 

și 2 abțineri: Sîrca Constantin (PNL) și Ozsvath Ilona (UDMR) 

Se supune la vot numirea doamnei Kocsis Eva: se aprobă cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 

3 abțineri: Sîrca Constantin (PNL), Bogya Alexandru (EMNP-PPMT) și Pap Sandor (EMNP-

PPMT) 

Se supune la vot numirea domnului Filip Ioan: se respinge cu 2 voturi pentru: Sîrca Constantin 

(PNL), Bogya Alexandru (EMNP-PPMT), 2 voturi împotrivă: Filip Ioan (PDS), Bodizs Zoltan 

(UDMR), și 9 abțineri: Torma Alexandru (UDMR), Kiss Istvan (UDMR), Darabont Vilmos 
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(UDMR), Kiss Ludovic (UDMR), Chirilă Ioan (PSD), Dimeny Alexandru (UDMR), Kocsis Eva 

(UDMR), Ozsvath Ilona (UDMR), Pap Sandor (EMNP-PPMT). 

  Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.50 din data de 24.09.2019 

privind numirea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Liceului 

Tehnologic “Cserey – Goga” Crasna. 

2. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei 

Crasna pentru anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în 

Comuna Crasna. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. În continuare se trece la discuții. 

Sîrca Constantin: la regulament a studiat puțin, dar cine aprobă ? Este o comisie? Când se stabilește? 

Nu ar trebui prin regulament satbilit și componența comisiei, dacă acum se aprobă și regulamentul? 

Primar: comisia se stabilește prin dispoziția primarului, este specificat în regulament. 

 Alte discuții nefiind se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.51 din data de 24.09.2019 

aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul 

local al comunei Crasna pentru anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege, care își 

desfășoară activitatea în Comuna Crasna. 

3. Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării 

unor cheltuieli de deplasare. 

Domnul primar prezintă referatul de aprobare. Discuții nefiind se supune la vot proiectul de 

hotărâre și se aprobă în unanimitate de voturi. 

Prin votul exprimat al consilierilor se adoptă Hotărârea nr.52 din data de 24.09.2019 privind 

aprobarea decontării unor cheltuieli de deplasare. 

4.Diverse.  

Se înscrie la cuvânt: doamna Ozsvath Ilona, domnul Pap Sandor , domnul Sîrca Constantin, domnul 

Filip Ioan, domnul primar Bogya Miklos, domnul viceprimar Torma Alexandru, domnul Chirilă 

Ioan. 

Ozsvath Ilona: primul punct: în proiectul de hotărâre era vorba de altceva, domnul Sîrca arată că 

este circulară referitoare la fondul casei, se adună sume pentru excursie cu clasa de către un părinte 

și nu pentru cercei sau altceva. Fondul școlii se adună de asociația părinților, anul acesta au 

cumpărat perdelele pentru clase, toate se adună cu un scop în beneficiul elevilor. 

Pap Sandor: drumul spre fenyves a fost reparat, dar după ploaie s-a stricat, a fost la domnul 

viceprimar, a rămas pietriș lângă drum, nu poate curge apa în șanț. Am vorbit cu viceprimarul, l-am 

căutat și pe domnul primar. A vorbit cu constructorul, s-a promis că va face și podul, a promis că va 

fi reparat și podul de la domnul Sîrca.  

Sîrca Constantin: cu privire la fondul școlii, părinții au ridicat problema, nu este pentru excursie ci 

pentru hârtie igienică și altele. 

Ozsvath Ilona: dar nu s-a cumpărat așa ceva. 

Sîrca Consatntin: este interzis și va fi dat în scris! Trotuarul către școală s-a promis că se va face, în 

doi ani de zile, tot nu s-a făcut. 

Primar: angajații de Crasna Serv când vor avea timp vor face, muncitorii lucrează continuu, au 

rămas doar vreo 10 oameni care trebuie să facă reparații, trotuare, parcările, tot cu ei trebuie să 

facem toate lucrările. Când au fost mai mulți muncitori a fost problemă, acum sunt puțini și nu fac 

față. 

Sîrca Constantin: de doi ani tot promiteți. Vin părinții, oamenii din Marin, drumul s-a promis că 

dacă se predă la Consiliul județean se va face. Este dezastru!  

Primar: avem promisiuni că vor face. 

Sîrca Constantin: la podul, dacă vine apa, va fi dezastru, este lovită, nu curge apa. Numai cu 

Inserco se lucrează la Crasna, dacă nu fac treaba cum trebuie, să se rezilieze contractul! 
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Primar: în Ratin și Huseni se lucrează foarte bine, tot la Crasna este. 

Sîrca Constantin: acolo nu a fost licitat de Crasna, ci de Consiliul județean! Acolo  nu este meritul 

Crasnei, să nu ne mândrim cu laurii altora. Cei de la Săgeata lucrează foarte bine. Să discutăm de 

Crasna Serv, nu au investit în utilaje și nu au cu ce lucra. Știm  că un utilaj poate înlocui trei 

oameni. 

Primar: din ce bani? 

Sîrca Constantin: au fost discuții în consiliul de administrație, așa s-a discutat că trebuie dat banii la 

primărie. 

Filip Ioan: referitor la drumul la Filu, trebuie reparat că dă mașina cu baia jos. După ce s-a reparat, 

ploaia a spălat, și la strada Bisericii să fie reparat.  Pentru Căminul Cultural a discutat cu patronul de 

la Săgeata să depoziteze umplutura la curtea Căminului. Va fi mai ușor să facem un podeț, să nivelăm 

un pic până se face baza sportivă. 

Primar: vom discuta. 

Filip Ioan: mergem pe albia râului ca pe drum. Ar trebui decolmatată, e plin de răchită, să se ia 

legătura cu Apele Române. 

Primar: am vorbit cu ei, acum lucrează la Crasna, au promis că vor curăța și acolo. 

Torma Alexandru: propune să se  pună o fotografie la școală și la primărie cu echipele de handbal 

care au câștigat medalia de aur și de argint la Olimpiada. 

Chirilă Ioan: în legătură cu gunoiul, a rămas multă lume cu gunoiul neridicat. Canalizarea miroase 

enorm. 

Primar: În ce zonă? Trebuie verificate capacele. 

Chirilă Ioan: peste tot. 

Viceprimar: Toate pompele funcționează. 

Chirilă Ioan: referitor la drumuri, măcar un pic de balastru să se pună pe ulițe. 

Primar: referitor la colectarea deșeurilor, săptămâna trecută a fot la ședință Consiliului Director la 

ECODES, după fiecare colectare am formulat nemulțumirile cetățenilor cu privire la colectarea 

deșeurilor, am dorit să discutăm în fața lor cu firma. Ce am zis și în aprilie, că nu se poate colecta 

într-o zi, au promis că din octombrie se va împărți localitatea Crasna în două sectoare cu două zile, 

tot așa în sate se va merge două zile. 

Chirilă Ioan: nu poate intra în străzi cu mașina mare. Trebuie o mașină cu piatră pentru drum. 

Primar: speră că se va remedia problema. Sper că până la urmă firma va fi în stare să colecteze. În 

Ratin și Huseni se fac lucrările de asfaltare, am fost solicitați să ajungem la consens cu firma, care 

lucrează bine, în anul acesta vor asfalta zona centrală, de aceea în zona CBA și grădiniței vom 

amenaja parcări, vom modifica bordurile, câștigăm între 10-15 locuri de parcare. Informează 

consiliul local că, la licitația pentru construirea grădiniței de la locul fostei OGA o firmă a depus 

dosar, sperăm că vom reuși să semnăm contractul. Am câștigat un proiect WIFI for EU, care este în 

implementare, în câteva zile va fi internet gratis în localitate.  Proiectantul a depus documentația 

pentru obținerea avizului DSVSA pentru Sala de sport, suntem pe lista de la CNI. Sala de sport va 

fi termoizolat, vor pune hidroizolații, gresie, faianță, băile vor fi modernizate. 

Alte probleme nefiind înscrise pe ordinea de zi, lucrările ședinței se declară închise. 

 

 

Președinte de ședință,     Secretarul general al comunei, 

   Bodizs Zoltan                        Lazar Veturia 


